
 
 KARTA CHARAKTERYSTYKI

STARTA Pasta z miedzi / 
Kopparpasta

 

 
Karta charakterystyki jest accordanc z Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniające 
rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania 
zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH)
 

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja 
przedsiębiorstwa
Data wydania 22.04.2010
Data wersji 21.03.2016

1.1. Identyfikator produktu
Nazwa produktu STARTA Pasta z miedzi / Kopparpasta
Nr Artykułu 1216-201
Nr GTIN 7331656121614

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz 
zastosowania odradzane
Zastosowanie substancji/preparatu Środek smarny
Odpowiednie zidentyfikowane 
zastosowania

SU21 Zastosowanie konsumenckie Gospodarstwa domowe (= ogólnopubliczne 
= konsumenckie)
SU22 Zastosowania profesjonalne Sektor publiczny (administracja, edukcja, 
rozrywka, usługi, rzemiosło)
PC24 Smary i uwalniane produkty
AC02 Samochody osobowe i motocykle
AC02 Inne pojazdy: kolej, lotnictwo, statki, łodzie, samochody ciężarowe i 
powiązany sprzęt transportowy
AC03 Sprzęt i jego urządzenia mechaniczne

Substancja chemiczna może być 
używana przez ogół społeczeństwa

Tak

Substancja chemiczna jest używana 
wyłącznie przez ogół społeczeństwa

Nie

1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki
Nazwa firmy STARTA AB
Adres pocztowy Torpvägen 4
Kod pocztowy 441 74
Nazwa miejscowości SOLLEBRUNN
Kraj SVERIGE
Telefon +46 322-832 00
Faks +46 322-836 30
E-mail info@startaprodukter.se
Strona www http://www.startaprodukter.se
Nr przedsiębiorstwa 556795-4739
Osoba kontaktowa Lasse Nilsson

1.4. Numer telefonu alarmowego
Telefon alarmowy Pogotowie Ratunkowe:999
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SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń
2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Niebezpiecznych właściwości 
substancji / mieszaniny

Nie uważa się, że stwarza zagrożenie zdrowia ani środowiska według 
obowiązujących przepisów prawa.

2.2. Elementy oznakowania
2.3. Inne zagrożenia
Opis ryzyka The product has not been classified according to the legislation in force.
 

SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach
3.2. Mieszaniny
Nazwa komponentu Identyfikacja Klasyfikacja Zawartość
Högraffinerad mineralolja Nr CAS: 64742-62-7 30 - 60 vikt%
 

SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy
4.1. Opis środków pierwszej pomocy
Wdychanie Wyjść na świeże powietrze i odpocząć /wyprowadzić poszkodowanego na 

świeże powietrze i pozwolić mu odpocząć.
Kontakt ze skórą Umyć skórę wodą z mydłem. Są obawy, że produkt może havebeen 

wstrzykiwane pod skórę pod wysokim ciśnieniem - natychmiast udać się do 
szpitala. Olej pod wysokim ciśnieniem, tak że wyciek z instalacji 
hydraulicznych, węże nieszczelne itp, mogą przenikać przez skórę i osiągnąć 
poważne obrażenia, jeśli leczenie nie jest zadowalająca. Większość urazów 
występuje podczas pierwszych godzin. Brak czyszczenia rany / usunąć olej 
może spowodować zniekształcenie, utratę funkcji, a nawet amputacji obszarze 
zagrożonym. Zakresy szkody nie można określić wizualnie. Badanie 
promieniami X może być konieczne. Natychmiastowa pomoc medyczna należy 
szukać, nawet jeśli wtrysk Wydaje nieistotne,

Kontakt z oczami Natychmiast płukać dużą ilością wody lub przemywania oczu. Miej oczy 
szeroko otwarte. Użyj miękkiej i jeśli to możliwe strumieniem ciepłej wody. 
Jeśli objawy utrzymują się zasięgnąć porady lekarza.

Połykanie NIE WYWOŁYWAĆ WYMIOTÓW! Dokładnie wypłukać usta wodą i podać duże 
ilości mleka albo wody, jeśli osoby nie są nieprzytomne.

4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia
Informacje dla pracowników służby 
zdrowia

Brak danych.

4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i 
szczególnego postępowania z poszkodowanym
Informacje dotyczące badań 
klinicznych

Brak danych.

 

SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru
5.1. Środki gaśnicze
Właściwe środki gaśnicze Piana, dwutlenek węgla albo suchy proszek.
Nieprawidłowe środki gaśnicze Bezpośredni strumień wody. Wodę stosować TYLKO do chłodzenia 

pojemników
który jest wystawiony na działanie ognia.

5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną
Ryzyko pożaru i wybuchu Wskutek pożaru mogą wydzielać się toksyczne i drażniące gazy.

5.3. Informacje dla straży pożarnej
Środki ochrony osobistej W przypadku poważnego pożaru używać samodzielnego aparatu do 
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oddychania i odzież ochronną.
Inne informacje Niepalny, ale palny. Ogień wytwarza drażniące opary. Nie wdychać oparów. 

Użyj maski, jeśli substancja jest zaangażowany w ogniu.
 

SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do 
środowiska
6.1. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w 
sytuacjach awaryjnych
Środki ochrony osobistej Stosować odzież ochronną zgodnie z sekcją 8 niniejszej karty charakterystyki 

preparatu niebezpiecznego.

6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska
Środki bezpieczeństwa dotyczące 
środowiska

Przeciek i zrzut do wentylacji, cieków wodnych i gruntu zabroniony.

6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do 
usuwania skażenia
Metody czyszczenia Zebrać piaskiem albo innym obojętnym materiałem chłonnym. Odpady i 

zanieczyszczone materiały należy jak najszybciej zebrać i usunąć z terenu 
pracy do odpowiednio oznakowanego pojemnika.

6.4. Odniesienia do innych sekcji
 

SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich 
magazynowanie
7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania
Przemieszczanie Unikać długotrwałego kontaktu ze skórą. Niezwłocznie zmienić zanieczyszczoną 

odzież.

Ochronne środki bezpieczeństwa
Środki zapobiegające pożarowi Nie ma zaleceń.
Środki zapobiegające tworzeniu się 
aerozoli i pyłu

Nie dotyczy.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi 
wszelkich wzajemnych niezgodności
Magazynowanie Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50 °C /122 °F. 

Przechowywać w suchym miejscu, w zamkniętym oryginalnym pojemniku.
Warunki, których należy unikać Unikać kontaktu z utleniaczami.

7.3. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe
Zastosowania specjalne Stwierdzone zastosowania tego produktu są wyszczególnione w Sekcji 1.2.
 

SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej
8.1. Parametry dotyczące kontroli
Wartości graniczne narażenia
Nazwa komponentu Identyfikacja Wartość Rok
Högraffinerad mineralolja Nr CAS: 64742-62-7 8 godzin: 5 mg/m3

15 min: 10 mg/m3

8.2. Kontrola narażenia
Kontrola narażenia w miejscu pracy Nie ma szczególnych wymogów względem wentylacji. Zapewnić dostęp do 

umywalki z mydłem, środkiem do czyszczenia skóry i tłustym kremem. 
Udostępnić stanowisko płukania oczu.
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Ochronę rąk
Ochronę rąk Stosować rękawice ochronne z: Nitrylu. Kauczuk, neopren albo pcv.

Ochronę oczu lub twarzy
Ochrona oczu W przypadku ryzyka rozprysków stosować zatwierdzone i szczelnie 

przylegające okulary ochronne.

Ochronę skóry
Ochrona skóry (poza ochroną rąk) Podczas pracy z produktami chemicznymi należy zawsze narażony na 

zastosowanie rozsądnego higieny osobistej, takich jak mycie narażone skórę 
wodą z mydłem i stosować odpowiednią odzież ochronną, jeśli ryzyko 
długotrwałego lub wielokrotnego kontaktu ze skórą.

Higiena / środowiskowy
Specjalne środki higieniczne Po użyciu umyć ręce.

Inne informacje
Inne informacje Niezwłocznie zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.
 

SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne
9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych
Stan fizyczny Pasta
Kolor Czerwonobrązowy
Zapach Charakterystyczny
Punkt topnienia/zakres topnienia Wartość: ~ 200 °C
Punkt zapłonu Wartość: > 200 °C
Ciężar właściwy Wartość: 1,2 kg/liter
Rozpuszczalność w wodzie nierozpuszczalny
Zapalność spontaniczna Wartość: > 200 °C

Metoda testowania: PMCC

9.2. Inne informacje
 

SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność
10.1. Reaktywność
10.2. Stabilność chemiczna
Stabilność Stabilny w normalnych warunkach temperaturowych i gdy stosowany zgodnie z 

zaleceniami.

10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji
10.4. Warunki, których należy unikać
Warunki, których należy unikać Unikać wysokich temperatur.

10.5. Materiały niezgodne
Czynniki, których należy unikać Środki silnie utleniające.

10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu
Niebezpieczne produkty rozpadu Podczas spalania gazów toksycznych w zależności od warunków spalania. 

Spalanie może, między innymi, generuje dym, dwutlenek węgla i tlenek 
węgla.

 

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne
11.1. Informacje dotyczące skutków toksykologicznych
Inne informacje dotyczące ryzyka dla zdrowia
Ogólne Podczas normalnego użytkowania są znane objawy produktu.

Potencjalne skutki ostre
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Wdychanie Nie dotyczy.
Kontakt ze skórą Długotrwały lub częsty kontakt ze skórą może powodować zaczerwienienie, 

swędzenie, egzemę lub pękanie skóry.
Kontakt z oczami Bezpośredni kontakt może spowodować podrażnienie.
Połykanie Brak danych.
 

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne
12.1. Toksyczność
Ekotoksyczność Początkowe olej bazowy nie jest toksyczny dla organizmów wodnych.

12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu
Komentarze, biodegradowalność Nie ulega biodegradacji.

12.3. Zdolność do bioakumulacji
Potencjał bioakumulacyjny Nie podano danych o biokumulacji.

12.4. Mobilność w glebie
Mobilność Preparat nie jest lotny. Produkt jest słabo absorbowane przez glebę.

12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB
Wynik oceny właściwości PBT Brak danych.

12.6. Inne szkodliwe skutki działania
Inne niesprzyjające skutki/Uwagi Brak danych.
 

SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami
13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów
Określ właściwy sposób usunięcia Odpady z produktu nie może zanieczyszczać gleby lub wody, lub dostać się 

do środowiska. Resztki oleju, wycieki są klasyfikowane jako odpady 
niebezpieczne. Oleje odpadowe podzielone na regeneracji, które mają być 
spalane i syn rodzaje zostać zniszczone. W celu osiągnięcia odpowiedniego 
recyklingu odpadów, ważne jest, aby nie mieszać tych grup. Sugerowane 
odpadów 13:01 05 mineralne nie chlorowana silnikowe, przekładniowe i 
smarowe. Spillojor z tej grupy odpowiedniego do regeneracji. Opakowanie 
powinno być opróżniane poprawnie, na niektóre pakiety muszą być wykonane 
dodatkowe otwór na opakowaniu musi być całkowicie pusty. Wniosek numery 
odpadów tiil całkowicie opróżnione opakowania. 15 01 02 tworzywa 
sztucznego. 15 01 04 metaliczny. Opakowania zawierające pozostałości 
produktu i nie kroplówki suche powinny być traktowane jako odpady 
niebezpieczne i usuwane prawidłowo uszczelnione. Sugerowane avfalllskod. 15 
01 10 opakowania zawierające pozostałości lub zanieczyszczone odpadami 
niebezpiecznymi.

 

SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu
14.1. Numer UN (numer ONZ)
Komentarze Nie dotyczy.

14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN
Komentarze Nie dotyczy.

14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie
14.4. Grupa pakowania
Komentarze Nie dotyczy.

14.5. Zagrożenia dla środowiska
Komentarze Nie dotyczy.

14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników
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Szczególne środki ostrożności dla 
użytkowników

Nie dotyczy.

14.7. Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL 73/78 i 
kodeksem IBC
Dodatkowe informacje.
Dodatkowe informacje. Preparat nie podlega międzynarodowym przepisom o przewozie 

niebezpiecznych ładunków (IMGD, ICAO/IATA, ADR/RID).
 

SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych
15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska 
specyficzne dla substancji i mieszaniny
Inne informacje Label Produkt nie jest klasyfikowany zgodnie z przepisami prawa.
Referencje (przepisy 
prawa/regulacje)

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 1272/2009 (CLP) w 
sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin.

15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego
Ocena Bezpieczeństwa 
Chemicznego została wykonana

Nie

 

SEKCJA 16: Inne informacje
Uwagi dostawcy Informacje w niniejszej karcie charakterystyki preparatu oprate są na dostępnej 

wiedzy i zakładają stosowanie preparatu w określonych warunkach oraz 
zgodnie z metodą wyszczególnioną na opakowaniu i/albo w literaturze 
technicznej. Wszelkie inne zastosowanie, które wymaga stosowania preparatu 
w połączeniu z jakimkolwiek innym preparatem albo procesem odbywa się na 
odpowiedzialność użytkownika.

Informacje dodane, usunięte lub 
zmienione

Zmiana Sekcji: 15.

Wersja 2
Odpowiedzialny za kartę 
charakterystyki

STARTA AB

Przygotowane przez Lasse Nilsson
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